
Νεολαία

Η κοινωνική ένταξη των νέων είναι ζωτικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία και τη δηµοκρατική υγεία. Η στρατηγική της ΕΕ για τη 
νεολαία προάγει τη µετάβαση των νέων στην ενήλικη ζωή, την υγεία και την ποιότητα ζωής τους, τη συµµετοχή τους στην κοινωνία και 
σε εθελοντικές δράσεις και δράσεις αλληλεγγύης, καθώς και την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητά τους. Οι πολιτικές της ΕΕ για τη 
νεολαία προσφέρουν επίσης στους νέους την ευκαιρία να γεφυρώσουν τα κενά στην εκπαίδευση και τις δεξιότητές τους, ώστε να µπορούν 
να προσαρµοστούν πιο αποτελεσµατικά στις προκλήσεις και να συµβάλουν στη θετική µετάλλαξη της κοινωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικό δεδοµένου η ανεργία των νέων παραµένει ιδιαίτερα υψηλή.

Μέσω των πολιτικών και των προγραµµάτων για τη νεολαία η ΕΕ επιδιώκει 
να διασφαλίσει την πλήρη συµµετοχή των νέων σε όλους τους τοµείς της 
κοινωνίας και να τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και 
την αγορά εργασίας.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ υλοποιεί προγράµµατα και πρωτοβου-
λίες µε στόχο να βοηθήσει τη νεολαία της 
Ευρώπης να συµµετάσχει πιο ενεργά στην 
κοινωνία και να επωφεληθεί από τη γνω-
ριµία µε µια άλλη χώρα. Σε αυτά περιλαµβά-
νονται τα εξής:

 ● Το Erasmus+ είναι το πρόγραµµα της ΕΕ 
που υποστηρίζει την εκπαίδευση, την 
επαγγελµατική κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισµό στην Ευρώπη. Με προϋ-
πολογισµό που ανέρχεται σε 14,7 δισ. 
ευρώ, παρέχει ευκαιρίες σε περισσότε-
ρους από 4 εκατοµµύρια Ευρωπαίους 
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξι-
ότητες µέσα από εµπειρίες στο 
εξωτερικό όπως οι σπουδές, τα 
προγράµµατα πρακτικής άσκη-
σης, τα προγράµµατα µαθητείας, 
οι ανταλλαγές νέων, η διδασκα-
λία, η κατάρτιση, οι δραστηριότη-
τες για νέους και ο αθλητισµός. 

 ● Η Επιτροπή δίνει έµφαση στην 
ανάγκη για δοµηµένο διάλογο 
ως µέσο αµοιβαίας επικοινω-
νίας µεταξύ των νέων και των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων 
µε στόχο την πρωτογενή πλη-
ροφόρηση από τους νέους όσον 

αφορά πολιτικές που είναι σηµαντικές 
για αυτούς. Ο δοµηµένος αυτός διάλογος 
οργανώνεται σε κύκλους των 18 µηνών, 
καθένας από τους οποίους εστιάζει σε 
µια συγκεκριµένη θεµατική ενότητα 
και παρέχει στους νέους την ευκαιρία 
να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του 
συγκεκριµένου θέµατος.

 ● Το πρόγραµµα Erasmus για Νέους Επι-
χειρηµατίες δίνει σε νέους ή νεαρούς 
Ευρωπαίους επιχειρηµατίες τη δυνατό-
τητα να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιό-
τητες για την έναρξη και λειτουργία µιας 
µικρής επιχείρησης.

 ● Το Ευρωπαϊκό Σώµα Αλληλεγγύης 
είναι µια πρωτοβουλία της ΕΕ, η οποία 
δηµιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους 
επιθυµούν να εκφράσουν την αλληλεγ-
γύη τους λαµβάνοντας µέρος σε δραστη-
ριότητες, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, 
προς όφελος κοινοτήτων και ατόµων σε 
όλη την Ευρώπη.

 ● Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, µε χρηµατο-
δότηση ύψους 8,8 δισ. ευρώ, στηρίζουν την 
απασχόληση των νέων µεριµνώντας ώστε 
να προσφέρεται σε όλους τους νέους κάτω 
των 25 ετών µια ποιοτική, συγκεκριµένη 
πρόταση για εργασία, µαθητεία, πρακτική 

άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσης 
εντός τεσσάρων µηνών από την ολο-
κλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης ή 
την απώλεια της εργασίας τους.

Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της 
νεολαίας παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά µε τα παραπάνω και σχετικά µε 
άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τους 
νέους της Ευρώπης, ενώ το EURES, η 
ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελµα-
τική κινητικότητα, φέρνει επίσης σε 
επαφή άτοµα που αναζητούν εργα-
σία και εταιρείες που προσφέρουν 
εργασία σε όλη την ΕΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_el
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ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ 
είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/
index_el

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης 
Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας  
κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η Europe Direct είναι µια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την  
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε αυτή την υπηρεσία:

 ● καλώντας ατελώς τον αριθµό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισµένα δίκτυα  
τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές), 

 ● καλώντας τον αριθµό +32 22999696 ή 
 ● µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον ιστότοπο Europa:  

https://europa.eu/european-union/contact_el

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωµή 
εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. 
Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας 
µε την υπηρεσία Europe Direct ή µε το τοπικό σας κέντρο  
πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει γραφεία (αντιπροσωπείες) σε όλα τα κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-
member-countries_el

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφεία συνδέσµου σε όλα τα κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/
stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης αντιπροσωπείες σε άλλα µέρη του κόσµου: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_el

Έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Η υπηρεσία Europe Direct µπορεί να σας βοηθήσει: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι μέρος 
της έκδοσης «Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Τι είναι 
και τι κάνει». Διαδραστική έκδοση αυτής της 
δημοσίευσης, η οποία περιέχει συνδέσμους 
προς το διαδικτυακό περιεχόμενο, διατίθεται 
σε μορφή PDF και HTML: https://op.europa.eu/
webpub/com/eu-what-it-is/el/

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόµενη από την περαιτέρω χρήση της 
παρούσας έκδοσης.
Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020
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